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 چکیده

 پژوهش . هدفموفقیت دست یابدتواند به مربی آگاه و شایسته نمیهیچ ورزشکاری بدون داشتن 

های رهبری مربیان، انسجام گروهی و اضطراب رقابتی در لیگ برتر سبک ارتباط بینحاضر بررسی 

روش میدانی انجام شده است.  همبستگی و به -نوع توصیفیپژوهش از بود. فوتسال بانوان ایران

مسابقات لیگ برتر فوتسال  دورةکننده در نهمین تیم شرکت 11بازیکنان  جامعة آماری شامل همة

عنوان نمونة آماری در نفر بود. تمام اعضای جامعه به 123به تعداد  1392-93بانوان کشور در سال 

 ، فقطبین پنج سبک مربیگریکه ازنتایج آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد شرکت کردند.  مطالعه

 ،همچنین جام گروهی بازیکنان را دارد.بینی انسپیشقابلیت  ورد مثبت و آمرانهرهبری بازخ سبک

اضطراب  بینیترین عامل برای پیشعنوان قویسبک رهبری آموزش و تمرین را به نتایج این آزمون

های شود مربیان با توجه به ویژگیپیشنهاد می براساس نتایج پژوهش شناختی و جسمانی نشان داد.

را برگزینند تا از این طریق انسجام گروهی شخصی ورزشکاران و شرایط تیمی، سبک رهبری مناسب 

بر توجه به شود عالوهتوصیه می ،همچنین تی بازیکنان را بهتر کنترل کنند.و اضطراب رقاب

 ؛به عامل روانی و اضطراب رقابتی بازیکنان نیز توجه کنند ،های جسمانی و فنی بازیکنانآمادگی

و باعث  نی بازیکنان تأثیر بگذاردهای جسمانی و فآمادگیبر تواند اضطراب پیش از رقابت می ،زیرا

 ایجاد اختالل در عملکرد ورزشکاران شود.

 

 های رهبری، انسجام گروهی، اضطراب رقابتی، فوتسال بانوانسبکواژگان کلیدی: 
 

                                                           
   :Najafi.farangis@yahoo.comEmail                                                   نویسندۀ مسئول *
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 مقدمه
 دانش زیادی برای نیاز به مهارت و ترین مشاغل دنیاعنوان یکی از مشکل، شغل مربیگری بهامروزه

به این حرفه این است که نتیجة کار مربیان « مشکل»اطالق صفت  ورش ورزشکاران ماهر دارد. علتپر

مدیران ورزشی، خبرنگاران و منتقدان جامعه است. تماشاگران، بازیکنان،  زیر نگاه دقیق و موشکافانة

توجه نامتعادل به  نی و بدنی توجه کنند؛ زیرا،ذه هایاز جنبهبه رفتار ورزشکاران  این رهبران باید

 هایتیم (.1389نژاد، حسینی کشتان و احسانی، رمضانیشود )یک بعد موجب غفلت از بعد دیگر می

 و کندمی متمایز ناموفق هایتیم از را هاآن که هستند برجسته صفتی دارای معموالً ورزشی موفق

جرای (. با نظری دقیق به ا1997، 1ریس و هاردیاست )ک شایسته و فعال مؤثر، مدیریت و رهبری ،آن

اینکه عداد زیادی از ورزشکاران با تکه شود های ورزشی مشاهده میسطوح مختلف مسابقات و رقابت

و  هاو وجود سبک انگیزه نداشتن سببهستند، بهسطح باالیی های اجرایی ها و مهارتقابلیتدارای 

از  ،نتیجههای بالقوۀ خویش را نشان دهند و درتوانایی توانند همةرفتارهای نادرست مربیگری، نمی

 این عوارض، کاهش. پیامد تمامی شودمیگیری آنان کاسته میزان تفکر، تمرکز، توجه، تسلط و تصمیم

یکی از ابعاد و تصمیم ،بنابراین (؛2،1990)چالدورای کیفیت سطح عملکرد ورزشی افراد است بازدهی و

 کنندۀ این است کهسبک مربیگری است. این بعد تعیین انتخاب شیوه وهای مهم مربیگری در تیم، 

دهد؟ این مهارت را چگونه را آموزش می گیرد؟ کدام مهارت و راهبردیک مربی چگونه تصمیم می

هایی ؟ از چه روشدهدانجام میی تمرین و مسابقه را دهی الزم برادهد؟ چگونه سازمانآموزش می

ها چه نقشی برای گیریتر، در تصمیممهمکند؟ و ازهمهباط تیم استفاده میبرای ایجاد نظم و انض

را با  ای است که مربی باید بتواند دو یا چند نقشگونههشرایط ب اوقات ورزشکاران قائل است؟ برخی

 زمانطور همهبو ضرورت، لزوم  هنگامند بهبرای مثال، هر مربی باید بتوا کند؛ و استفادههم ترکیب 

 (. 1391 ،را با هم انجام دهد )نامی های معلمی، مدیریتی و غیرهنقش

بعدی رهبری در ورزش مدل چند( 1990ورزشی، چالدورای ) هایمربیگری در تیم هایسبک درزمینة

-های موقعیتی مانند شرایط تیم، ویژگیتأثیر ویژگیراساس این مدل، رفتار مربیان تحترا ارائه کرد. ب

های اعضای تیم یا ورزشکاران مانند ویژگینیز های رهبر یا مربی مانند سن، درجه و سابقة مربیگری و 

موفقیت، عملکرد، رضایتمندی و حتی بر رفتار مربیان  ،نهایت، سابقه و سطح بازیکنان است و درسن

 رهبر رفتار برای ،(8019) 4چالدورای و صالحدر مدل  .(1990 )چالدورای، تأثیر دارد 3انسجام گروهی

 که رفتارهایی و آموزش: تمرین رفتار .1 :نظر گرفته شده استدر بعد پنج ورزشی هایموقعیت در

                                                           
1. Crace & Hardy 

2. Chelladurai 

3. Group Cohesion 

4. Chelladurai & Saleh 
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 برای های تیمیورزش در و تکنیکی هایآموزش ازطریق ورزشکار اجرای بهبودبرای  مربی

 است که رفتاری دموکراتیک: رفتار -2 کند؛می ریزیطرح تیم اعضای هایفعالیت کردنهماهنگ

های روش و گروهی اهداف تعیین به مربوط هایگیریتصمیم در مشارکت اجازۀ ورزشکارانبه  مربی

 که کندمی پیدا بازتاب صورتمستبدانه )آمرانه(: بدین رفتار -3 دهد؛می را اهداف آن به دستیابی

 اجتماعی: حمایت رفتار -4کند؛ می کیدتأ خویش قدرت بر و کرده جدا ورزشکاران از خود را مربی

 ورزشکاران شخصی متقابل نیازهای برآوردن در حد چه تا مربی که شودمربوط می موضوع این به

 وکرده  تقدیر و تشویق ورزشکاراناز  مربی که ایمثبت: محدوده بازخورد -5است؛  و دخیل درگیر

داخلی و خارجی  هایپژوهش(. 1980 ،)چالدورای و صالحکند می تعریفها همکاری آن و بازی از

، وحدانی مطالعات جملهاند؛ ازرهبری متفاوت انجام شده هایمربیان از سبک ری درزمینة استفادۀبسیا

-، رمضانی(، کشتان1392) محرم زاده و ، وحدانییوسفی(، شیخ1391) پورزاده، آقایی، حسینمحرم

، جانانی روحانی(، 2012اسدی )(، 2011) سجادی و ، خبیری(، خلجی2010) نژاد، کردشولی و پناهی

 فرقانی اوزرودیخسروی قوشه بالغ و ، و یگانه( 2013زاده منعمی و مقدم )تقی(، 2013) و طالبیان نیا

 اما، پژوهش ؛برندکار میمربیان سبک رهبری آموزش و تمرین را بیشتر بهکه  ندنشان داد( 2014)

مربیان سبک رهبری بازخورد مثبت که مربیان ژاپنی نشان داد ( روی 2013) 1اوکاد و ، گیسلرآلفیرمن

 2فیلیپو  ، تانجاگرت بروک و (1391کریمی ) های مطالعاتیافته ،همچنینبرند. کار میرا بیشتر به

، الهی هاینتایج پژوهش حمایت اجتماعی است. مربیان از سبک ( مبنی بر بیشترین استفادۀ2007)

 3نظارودین، فوزی، جمالیس، گوک و دین ( و1392(، فتحی و نوروزی )1392) پیمان فر و محمدی

 های مطالعاتک رهبری آمرانه کمترین استفاده را کردند؛ اما، یافتهمربیان از سبکه ( نشان داد 2009)

روحانی، جانانی مطالعات های فوتبال لیگ برتر، در تیم (1389) احسانیو  ، حسینی کشتاننژادرمضانی

مربیان از  که نشان داد ( در مربیان آلمانی2013) آلفیرمن، گیسلر و اوکاد( و 2013)و طالبیان نیا 

 میان ارتباط از حاکی بسیاری هایپژوهش ،همچنین. را کردندسبک دموکراسی کمترین استفاده 

 ؛ ازجمله، مطالعاتاست ورزشی هایتیم انسجام گروهی سطح افزایش با مربیان رهبری رفتارهای انواع

 و (2010) 4هدو لوگ (، وینسر1392)یوسفی، وحدانی و محرم زاده شیخ(، 1391) عبدالهیو  طالبی

                                                           
1. Alfermann, Geisler & Okade 

2. Broek Gert, Tanja & Filip  

3. Nazarudin, Fauzee, Jamalis, Geok  & Din 

4. Vincer & Loughead 
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 را گروهی ( انسجام1997) 2، اسپینک و پراپاوسیسکارون .(2008) 1، ککس و مک گورویاگیئآ

 اهداف به یابیبا هدف دست گروه یک حفظ و تشکیل برای افراد گرایش در ییپویا فریند عنوانبه

. (1997، کارون، اسپینک و پراپاوسیس) کردند تعریف اعضا عاطفی نیازهای برآوردن یا ابزاری

 ایپایه تیمی و ویژگی توسعة در کنندهتعیین و مرکزی عنصری عنوانبه گروهی انسجامبراین، عالوه

 را انسجاماز  متفاوت نوع دو پژوهشگران (.2003 ،3شود )استیونمی معرفی موفق هایتیم برای

 گروه که میزانی یا گروه اعضای بین فردیبین جذابیت میزان اجتماعی: انسجام -1 اند:کرده مشخص

 از ورزشکاران عینی ارزیابی تکلیف: انسجام -2 برسد؛ خود دلخواه به هدف شخص دهدمی اجازه

 و فرد تا چه اندازه تیم، دهدمی نشان که میزانییا  هایشانگروه تیمی کار یا هماهنگ تالش سطح

زمینه برخی نتایج  این ، دراما (؛2002، 4ایزو  ، بریرسند )کارونمی خود به مربوط هایهدف به گروه

 هایدبیرستان بسکتبال هایتیم ( در1994) 5کوزاب و پیس ،برای مثال نیز وجود دارد؛ نقیضضدو

، خانی شمسایی. نیافتند اجتماعی انسجام و مربیان رهبری رفتاری ابعاد میانمعناداری  رابطة ،دخترانه

 و دموکراتیک آمرانه رفتار درمورد نوجوانان فوتبال برتر لیگ بازیکنان بررسی ( در1388) و یوسفی

  یافتند. معناداری و منفی رابطة ،گروهی انسجام با

و توسعة دامنة وسیعی  بهبود در ورزشکاران به بتواند که است این مربی هر موفقیت عامل ترینمهم

 مربی اینکه برای .کند کمک شناختیروان و تاکتیکی تکنیکی، جسمانی، ابعاد در ویژهبه هااز مهارت

 ورزشکار روانی و روحی هایویژگی که است ضروری دهد، انجام مناسبی صورتبه را خود کار بتواند

 رب زیادی بسیار تأثیر تواندمربی می رفتار این دهد. خاصی جهت هاآن به و داده قرار مدنظر را خود

شده و عمل دیده آنچه در اما (؛2007، 6باشد )چن داشته ورزشی هایصحنه در ورزشکاران موفقیت

های جسمانی و فنی هستند و خود معطوف داشته است، دو عامل آمادگیبیشترین توجه مربیان را به

-آمادگیبر تواند خود میخودیشود. عامل روانی بهیعنی عامل روانی غفلت می ی؛اهمیتاغلب از عامل با

یکی  (.1392 ،کوثری فردو ، شیخ اسالمی، کوثری فرد )صابونچی و فنی تأثیر بگذاردهای جسمانی 

پذیرد و بر میزان و شدت عملکرد های رهبری مربیان تأثیر میبازیکنان که از سبک روانی هایاز ویژگی

اضطراب رقابتی شامل  (.2013 ،و همکاران )روحانی است 7رقابتی اضطراب گذارد،ورزشکاران اثر می

                                                           
1. Aoyagi, Cox & McGuire 

2. Carron, Spink & Prapavessis 

3. Stevens 

4. Carron, Bry & Eys 

5. Peace & Kozub 

6. Chen 

7. Anxiety 
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است. اضطراب حالتی رقابتی نیز به سه بعد اصلی اضطراب  2و صفتی رقابتی 1اضطراب حالتی رقابتی

 و مقدم منعمیزاده تقی (.1990، 6شود )مارتنزتقسیم می 5نفسو اعتمادبه 4، اضطراب بدنی 3شناختی

راتیک با اضطراب رقابتی و که بین سبک دموک ند( در پژوهشی به این نتیجه رسید2013)

و بین سبک آموزش و  وجود دارد دار، ارتباط معناهای تیمی و انفرادینفس ورزشکاران رشتهاعتمادبه

طالبیان و  ، جانانیروحانی نتایج مطالعة داری وجود دارد.و اضطراب جسمانی ارتباط منفی معناتمرین 

هبری آمرانه و بازخورد مثبت رابطة مثبت و نشان داد که اضطراب شناختی با سبک ر (2013) نیا

ری داا، دموکراسی و حمایت اجتماعی رابطة معناما با سبک رهبری آموزش و تمرین ؛داری داردمعنا

های بین رفتارکه  یافتند به این نتیجه دست( در پژوهشی 2013) 7انزهایو  ، شیک، رادندارد. بای

 ، آرمسترونگ، کامرویللی .وجود دارد یدارهمبستگی منفی و معنا اضطراب رقابتی، رهبری مربیان و

بینی اضطراب ورزشکاران توانایی پیش مربیان نشان دادند که رفتارهای رهبری( 1998) 8گرینلیفو 

بین سبک مربیگری  که نشان داد( 2010)9، گلن و کمپبلهورن ، نتایج پژوهشهمچنین را ندارد.

های رهبری آموزش سبکبین  وجود دارد؛ اما یدارضطراب شناختی همبستگی مثبت و معناآمرانه با ا

 وجود دارد. یداراضطراب شناختی ارتباط منفی و معناو تمرین، دموکراسی و حمایت اجتماعی با 

وزش و بین سبک رهبری آم ی راداربطة منفی و معنا( را2000) 10، کوت و هاوسباکر نتایج پژوهش

که  به این نتیجه رسیدنددر پژوهشی ( 2000) 11پرایس و ویس نشان داد.تمرین با اضطراب شناختی 

که مشاهده طورهمان دار وجود دارد.اضطراب شناختی ارتباط منفی و معنابین سبک رهبری آمرانه و 

رهبری مربیان و اضطراب رقابتی بازیکنان وجود های مورد ارتباط سبک، نتایج ضد و نقیضی درشودمی

  .دارد

                                                           
1. State Anxiety 

2. Trait Anxiety 

3. Cognitive Anxiety 

4. Physical Anxiety 

5. Self-Confidence 

6. Martens  

7. Bai, Sheikh, Rad & Anzehaie 

8. Vealey, Armstrong, Comer & Greenleaf 

9. Horn, Glenn & Campbell 

10. Baker, Cote & Hawes 

11. Price & Weiss  
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کرد. بازیکنان این دو رشته در سال توجهی قابلفوتبال بانوان ایران رشد فوتسال و ، 1380در دهة 

 دهةدر ه مقام دوم دست یافتند. اولین حضور خود را در مسابقات غرب آسیا تجربه کردند و ب 1384

که صورتیاند؛ بهحضور بیشتری داشتههای ورزشی بانوان در مسابقات خارجی تیمنیز  1390

آسیا عنوان قهرمانی مسابقات و  جنوبینوان ایران در مسابقات آسیایی کرۀقهرمانی تیم فوتسال بانایب

 با توجه به نقش پررنگ فوتسال ،بنابراین اورد بانوان در این دهه بوده است؛ترین دستتازهدر مالزی، 

های رهبری مربیان، انسجام گروهی و اضطراب رقابتی بانوان در عرصة ورزش کشور و اهمیت سبک

زمینه انجام  این ویژه در سطح کشور درهای زیادی بهدر موفقیت و عملکرد تیمی، پژوهشبازیکنان 

رهبری مربیان های به بررسی تأثیر سبک در پژوهش حاضر سعی بر این است که ،اساساند؛ برایننشده

د مرتبط با سبک رهبری ک پیامعنوان یازیکنان پرداخته شود و اضطراب رقابتی بهر انسجام گروهی بب

های تمرینی و های ورزشی، برنامهریزیبرنامه است نتایج این پژوهش در همة امید .مطالعه شود

و  انو ورزشکار انسطح اطالعات مربی ن نقش مؤثری داشته باشد و به افزایشبقات آتی بانوامسا

گویی پی پاسخدرحاضر  ، پژوهشراستادراین. کمک کنددرخشش بانوان در مسابقات جهانی  ،نهایتدر

انسجام گروهی و اضطراب رقابتی بازیکنان  ،های رهبری مربیانسبکبین ارتباط  است: سؤالاین به 

 ؟چگونه است ایرانفوتسال بانوان لیگ برتر 

 

 پژوهش شناسیروش
روش میدانی انجام شده است. جامعة آماری شامل  به است کههمبستگی  -نوع توصیفین پژوهش ازای

در سال مسابقات لیگ برتر فوتسال بانوان کشور  کننده در نهمین دورۀتیم شرکت 11تمامی بازیکنان 

نه از روش برای انتخاب نمو ،آماری علت محدودیت جامعةبه .نفر است 123به تعداد  93-1392

عنوان لیگ برتر فوتسال بانوان کشور به هایکه تمام اعضای تیمصورتیناسرشماری استفاده شد؛ به

بین شد و های الزم تکثیر نامهپرسش ،تعداد بازیکنان نمونة آماری در این پژوهش شرکت کردند. به

نامه برگشت داده شد که پرسش122شده، تعداد توزیعنامة سشپر 123از  توزیع گردید.ها آزمودنی

 برای .درصد از نمونة آماری را تشکیل داد 49/93که این تعداد  استفاده بودندنامه قابلپرسش115

 های فردی، متغیرهای سن، سابقةویژگی نامةپرسش نامه استفاده شد.از چهار پرسش هاآوری دادهجمع

 نامةهای رهبری مربیان از پرسشبرای بررسی سبک گرفت.را اندازه می رشتة تحصیلی و غیرهورزشی، 

سؤال، رفتار مربیان را  40نامه درقالب این پرسش .استفاده شد 1استاندارد مقیاس رهبری در ورزش

ایت اجتماعی و بازخورد در پنج بعد رفتار آموزش و تمرین، رفتار دموکراتیک، رفتار آمرانه، رفتار حم

 122روی  نامهی این پرسش( با اجرا1391) کریمی .(1980)چالدورای و صالح،  سنجدمیمثبت 

                                                           
1. Leaderships Scale for Sport (LLS) 
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را  ، ثبات درونی آنهای والیبال استان خوزستان و با استفاده از روش آلفای کرونباخبازیکن زن تیم

87/0r= نامه با استفاده از روش آزمون آلفای ثبات درونی این پرسش حاضر، پژوهش. در گزارش کرد

مقیاس رفتار آموزش و تمرین، آمرانه، دموکراتیک، حمایت اجتماعی و بازخورد خرده 5در کرونباخ 

 برآورد شد. =87/0rنامه ثبات درونی کلی پرسشو بود درصد  85و  78، 82، 68، 91ترتیب ، بهمثبت

تفاده شد. کارون، اس 1محیط گروهی نامةاز پرسشانسجام گروهی،  درزمینةها دادهآوری برای جمع

گیری برای اندازهنامه را این پرسش( 1982( براساس مدل ادراکی کارون )1985) 2وید مایر و براولی

سؤالی انسجام گروهی را  18نامه . این پرسشاندهای ورزشی تهیه کردهمیزان انسجام گروهی در تیم

 نامه راپایایی این پرسش( 1391وحدانی ) کند.گیری میاجتماعی اندازهد انسجام تکلیف و در دو بع

است. در این پژوهش نیز  گزارش کرده 83/0 ،و برای انسجام اجتماعی 78/0 ،برای بعد انسجام تکلیف

جام ــهای انسمقیاسرای خردهـش آزمون آلفای کرونباخ بنامه با استفاده از روثبات درونی پرسش

زان برآورد شد که می =79/0rنامه و برای کل پرسش =69/0r، انسجام تکلیف =66/0r اعیـاجتم

اضطراب حالتی رقابتی ورزشکاران با مقیاس اضطراب حالتی  دهد.قبولی را نشان میپایایی قابل

و به  سؤال است 27نامه متشکل از گیری شد. این پرسش( اندازه1990مارتنز و همکاران ) 23-رقابتی

های متعدد داخلی و خارجی، در پژوهششود. نفس تقسیم میجسمانی و اعتمادبهسه عامل شناختی، 

( پایایی این 1990تأیید شده است. مارتنز و همکاران )نامة اضطراب رقابتی روایی و پایایی پرسش

 گزارش کردند. 90/0تا  79/0کرده و دامنة ضرایب را نامه را با ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی پرسش

 و قزل سفلو اصفهانیزمان محاسبه کردند. با استفاده از روایی همنامه را روایی پرسش ،همچنین

در است.  گزارش کرده 81/0 نامه را با استفاده از روش آلفای کرونباخ( نیز پایایی این پرسش1390)

-آلفای کرونباخ برای کل پرسش نامه با استفاده از روش آزموننیز ثبات درونی پرسشحاضر پژوهش 

  دهد.قبولی را نشان میبرآورد شد که میزان پایایی قابل =75/0rنامه 
ل بانوان رئیس هیئت فوتباوهش، ابتدا هماهنگی الزم با نایبنیاز پژهای موردآوری دادهجمع برای

 ها در شهرهای مختلفبا مربیان تیم ،. سپساستان خوزستان انجام شد و برنامة مسابقات تهیه گردید

-پرسش ،و با رضایت مربیان حضوری صحبت شدها نامهو روند تکمیل پرسش دربارۀ موضوع پژوهش

های رهبری مربیان سبک نامةدو پرسش ند. در زمان اول،ها در دو زمان بین ورزشکاران توزیع شدنامه

ات توضیح دراختیار بازیکنان قرار گرفت.ها روز قبل از مسابقه و در هتل اقامت تیم، و انسجام گروهی

                                                           
1. Group Enviroment Questionnaire (GEQ) 

2. Carron, Widmeyer & Brawly  

3. Competitive State Anxiety Inventory-2 (CSAI-2) 
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ها توضیح ها ارائه شد و پژوهشگر هرگونه ابهامی را برای آنآنها به نامهنحوۀ تکمیل پرسش الزم دربارۀ

 نامه روز قبل از مسابقه توزیع شدند؛آوری شدند. این دو پرسشها در همان جلسه جمعنامهپرسش داد.

مان در ز ها اجتناب شد.های آزمودنییا مثبت بردوباخت مسابقه در پاسخ، از تأثیرات منفی بنابراین

ساعت قبل از شروع مسابقه نامه و دقیقاً یک اضطراب رقابتی طبق دستورالعمل پرسش نامةپرسش دوم،

، قبل از شروع مسابقه با توجه به احساسات خودشد و از ورزشکاران خواسته شد  بین بازیکنان توزیع

ات ذکر است که از مسابق آوری شدند. شایانها در همان مکان جمعنامهپرسش پاسخ دهند. هابه سؤال

نامة اضطراب رقابتی صورت غیرتصادفی انتخاب شدند و پرسشبازی به 11لیگ برتر فوتسال بانوان، 

معیار، انحراف، ها از آمار توصیفی )میانگینتحلیل دادهوبرای تجزیه .ها توزیع شدقبل از شروع این بازی

برای تعیین  1(اینتر) به روش استاندارد آمار استنباطی )تحلیل رگرسیون چندگانه( و جداول و غیره

راهة استفاده شد. همچنین، آنالیز واریانس یک بین متغیرهای پژوهش های چندگانههمبستگی

در سطح رهبری مربیان  هایبرای بررسی تفاوت بین سبکگیری مکرر( گروهی )با اندازهدرون

 2اس.پی.اس.اس افزارها با استفاده از نرموتحلیل دادهکار برده شد. تجزیهبه(  P≥05/0) داریمعنا

 .انجام شد 17 نسخة
 

 نتایج
 .است شده ارائهها در جدول شمارۀ یک های فردی آزمودنیترین ویژگیای از مهمخالصه

 
 هاآزمودنیهای فردی توصیف برخی ویژگی - 1جدول 

 درصد فراوانی گروه ها

 سن

24-15 58 4/50 
34-25 56 7/48 

 9/0 1 35باالی 

 ی ورزشیسابقه

 2/12 14 سال 5-1
 4/50 58 سال 10-6

 4/37 43 سال 15-11

 ی تحصیلیرشته
 6/42 49 بدنیتربیت

 4/57 66 هاسایر رشته
 100 115 جمع کل

 

                                                           
1. Enter 

2. SPSS 
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ها استفاده بودن توزیع دادهچولگی و کشیدگی برای بررسی طبیعیدر بخش آمار استنباطی، از ضرایب 

 بودنطبیعی از انحراف شاخص عنوانبه (-5/0+ و 5/0)را  کارانهمحافظه آستانة آمارشناسان برخیشد. 

یا هر درمورد کجی، کشیدگی  (-1+ و 1)را تر برخی دیگر تفسیر آزادانه کهدرحالی ؛اندپذیرفته توزیع

همة  در هاداده توزیع شود،مشاهده میشمارۀ دو طورکه در جدول همان بنابراین، ؛دهنددو ترجیح می

 .است قبولقابل متغیرها
 

 هاهای کجی و کشیدگی توزیع دادهشاخص -2جدول 

 ضریب کشیدگی ضریب چولگی متغیر ردیف

 -65/0 21/0 آموزش وتمرین 1

 -41/0 -16/0 دموکراتیک 2

 -78/0 18/0 آمرانه 3

 -64/0 -36/0 حمایت اجتماعی 4

 -68/0 07/0 بازخورد مثبت 5

 -46/0 07/0 اضطراب شناختی 6

 -45/0 42/0 اضطراب جسمانی 7

 -26/0 06/0 نفسبهاعتماد 8

 

و  22/4که در جدول شمارۀ سه نشان داده شده است، سبک آموزش و تمرین )با میانگین گونههمان

( بیشترین بعد و 81/0معیار و انحراف 02/4( و سبک بازخورد مثبت )با میانگین 67/0معیار انحراف

ری مربیان کمترین بعد از ابعاد سبک های رهب (87/0 معیارو انحراف 23/2سبک آمرانه )با میانگین 

بیشترین بعد انسجام  (32/1معیار و انحراف 81/6فوتسال بانوان هستند. انسجام تکلیف )با میانگین

( بیشترین بعد از ابعاد 46/0معیار و انحراف 14/3نفس نیز )با میانگین گروهی است. عامل اعتمادبه

تفاوت داد که گیری مکرر نشان نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه اضطراب رقابتی بازیکنان است.

  .)جدول شمارۀ چهار( مربیان وجود دارد رهبری هایسبک بین میانگین یمعنادار
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 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش -3جدول 
 معیارانحراف میانگین مقیاسخرده متغیرها

 های رهبریسبک

 7/06 22/4 آموزش و تمرین

 78/0 15/3 دموکراتیک
 87/0 23/2 آمرانه

 75/0 7/3 حمایت اجتماعی
 81/0 02/4 بازخورد مثبت

 انسجام گروهی
 25/1 45/6 انسجام اجتماعی

 32/1 81/6 انسجام تکلیف

 اضطراب رقابتی

 51/0 91/1 اضطراب شناختی
 41/0 59/1 اضطراب جسمانی

 46/0 14/3 نفساعتمادبه

 
 رهبری هایگیری مکرر برای بررسی تفاوت بین سبکنتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه -4 جدول

 سطح معناداری F میانگین مربعات درجة آزادی مجموع مربعات منابع تغییرات

 0001/0 81/140 73/17 4 67/292 های رهبریسبک

 *05/0=α 

 

بین میانگین که دهد مقادیر معناداری جدول مقایسات زوجی نشان می، شمارۀ پنجباتوجه به جدول 

 و تمرین رهبری و فقط تفاوت بین )سبک (>0001/0P) ها تفاوت معنادار وجود داردتمامی سبک

                رهبری هایترتیب سبک ،بنابراین ؛(=22/0P) ( معنادار نیستمثبت موزش و بازخوردآ

 بتــــورد مثـو بازخ (=SD=22/4M ,68/0) آموزش و تمرین -1 خواهد بود: صورتاینمربیان به

(81/0, SD=02/4M=؛) حمایت اجتماعی  -2(75/0, SD=70/3M=؛) راسی ـوکــدم -3            

(78/0 , SD=16/3M=؛) آمرانه  -4(87/0, SD=23/2M=.) 
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 های رهبریمقایسات جفتی )تعقیبی بونفرونی( برای تعیین ترتیب سبکنتایج آزمون  -5 جدول

 داریاسطح معن استاندارد خطای تفاوت میانگین مقایسة سبک رهبری مربیان

 تمرین و آموزش

 * 0001/0 084/0 063/1 دموکراسی

 * 0001/0 110/0 984/1 آمرانه

 * 0001/0 083/0 514/0 حمایت اجتماعی

 225/0 085/0 196/0 بازخورد مثبت

 دموکراسی
 * 0001/0 106/0 921/0 آمرانه

 * 0001/0 077/0 -549/0 حمایت اجتماعی

 * 0001/0 078/0 -867/0 مثبتبازخورد 

 آمرانه
 * 0001/0 118/0 -470/1 حمایت اجتماعی

 * 0001/0 123/0 -788/1 بازخورد مثبت

 * 0001/0 070/0 -318/0 بازخورد مثبت حمایت اجتماعی
 *05/0=α 

 

شود، براساس نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون مشاهده میشمارۀ شش طور که درجدول همان

ری مربیان با میزان های رهبترکیب خطی ابعاد سبک همبستگی چندگانه برایچندگانه، ضریب 

 دار است.معنا P≤ 0001/0که در سطح  است 2R= 226/0و ضریب تعیین  R = 476/0 انسجام گروهی

 واریانس متغیراز درصد  22آمده، مشخص شده است که حدود دستهبا توجه به ضریب تعیین ب

 شود.های مربیگری تبیین میبین ابعاد سبکانسجام گروهی توسط متغیرهای پیش
 

ها های رهبری مربیان و انسجام گروهی تیمنتایج کلی آزمون رگرسیون چندگانه بین ابعاد سبک -6جدول 

 به روش استاندارد

 داری سطح معنا F ضریب تعیین  چندگانه  همبستگی شاخص آماری

 0001/0 376/6 226/0 476/0 انسجام گروهی

 *05/0=α 
 

، تنها میان پنج سبک مربیگریتوان مطرح کرد ازمیشمارۀ هفت توجه به جدول  با ،همچنین

دارند و واجد خطی  هستند و با متغیر مالک رابطةدار هبری آمرانه و بازخورد مثبت معناهای رسبک

 نتایج مربوط به ضریب معیاری(. ≥05/0P) ها هستندبینی میزان انسجام گروهی تیمشرایط پیش

 بری آمرانه با انسجام گروهی رابطةدهد که بین سبک رهبین نشان میدرمورد متغیرهای پیش 1(بتا)
                                                           
1. Beta 
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مستقیم وجود دارد.  زخورد مثبت با انسجام گروهی رابطةو بین سبک رهبری باوجود دارد معکوس 

ترتیب کنندۀ انسجام گروهی بهبینیترین عوامل پیشدهد که مهمنشان می این ضریب ،همچنین

 ( هستند.-222/0( و آمرانه )308/0سبک بازخورد مثبت )
 

های رهبری مربیان و انسجام ضرایب رگرسیون چندگانه به روش استاندارد بین ابعاد سبک -7جدول 

 هاگروهی تیم

 داریسطح معنا میزان تی ضریب بتا میزان بی کنندهبینیمتغیرهای پیش متغیر مالک

 انسجام گروهی

 765/0 300/0 027/0 044/0 آموزش و تمرین

 389/0 -865/0 -087/0 -125/0 دموکراسی

 015/0 -484/2 -222/0 -287/0 آمرانه

 241/0 178/1 124/0 185/0 حمایت اجتماعی

 005/0 847/2 308/0 426/0 بازخورد مثبت
 *05/0=α 

 

از تحلیل رگرسیون  براساس نتایج حاصلشود، مشاهده میشمارۀ هشت  جدول که درطورهمان

ی رهبری مربیان با اضطراب هاهمبستگی چندگانه برای ترکیب خطی ابعاد سبکچندگانه، ضریب 

دار است. با توجه معنا P≤0001/0که در سطح  است 2R=172/0و ضریب تعیین  =297/0R شناختی

واریانس متغیر اضطراب از درصد  17مشخص شده است که حدود  آمدهدستهبه ضریب تعیین ب

 شود.های مربیگری تبیین میبین ابعاد سبک، توسط متغیرهای پیششناختی
 

های رهبری مربیان و اضطراب شناختی ن رگرسیون چندگانه بین ابعاد سبکنتایج کلی آزمو - 8جدول 

 بازیکنان
 

 F  2ضریب تعیین  1چندگانه همبستگی شاخص آماری

 617/3 172/0 297/0 اضطراب شناختی
 

های رهبری سبک ،میان پنج سبک مربیگریتوان مطرح کرد که ازمی شمارۀ نهباتوجه به جدول 

خطی دارند و واجد  هستند و با متغیر مالک رابطةدار رین، آمرانه و بازخورد مثبت، معناآموزش و تم

( بتا) ضریب معیاری (. نتایج مربوط به≥05/0P) بینی اضطراب شناختی بازیکنان هستندپیششرایط 

خورد مثبت با باز دهد که بین سبک رهبری آموزش و تمرین وبین نشان میمورد متغیرهای پیشدر

ری آمرانه با اضطراب شناختی رابطة و بین سبک رهبوجود دارد معکوس  اضطراب شناختی رابطة
                                                           
1. R 

2. R2 
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کنندۀ اضطراب بینیترین عوامل پیشدهد که مهماین ضریب نشان می ،. همچنینمستقیم برقرار است

 هستند. )146/0) ( و بازخورد مثبت-184/0) ترتیب سبک آموزش و تمرینشناختی به
 

مربیان و اضطراب  های رهبریبه روش استاندارد بین ابعاد سبک ضرایب رگرسیون چندگانه -9جدول 

 شناختی بازیکنان

 داریسطح معنا میزان تی ضریب بتا میزان بی کنندهمتغیرهای پیش بینی متغیر مالک

اضطراب 

 شناختی

 002/0 -703/2 -184/0 -776/0 آموزش و تمرین

 623/0 -942/0 -056/0 -136/0 دموکراسی

 001/0 442/2 114/0 132/0 آمرانه

 321/0 -341/1 -079/0 -195/0 حمایت اجتماعی

 006/0 -521/2 -146/0 -663/0 بازخورد مثبت
 *05/0=α 

 

شود، براساس نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه، مشاهده میشمارۀ ده جدول  که درطورهمان

دار معنا های رهبری مربیان با اضطراب بدنیضریب همبستگی چندگانه برای ترکیب خطی ابعاد سبک

ر واریانس متغیاز درصد  13مشخص شده است که حدود  آمدهدستهاست. با توجه به ضریب تعیین ب

 شود.های مربیگری تبیین میبین ابعاد سبکتوسط متغیرهای پیشاضطراب بدنی، 
 

های رهبری مربیان و اضطراب بدنی نتایج کلی آزمون رگرسیون چندگانه بین ابعاد سبک -10جدول 

 بازیکنان به روش استاندارد

 سطح معناداری  F ضریب تعیین  چند گانه  همبستگی شاخص آماری

 016/0 852/2 139/0 197/0 اضطراب بدنی

 *05/0=α 
 

های سبک ،میان پنج سبک مربیگریتوان مطرح کرد ازشمارۀ یازده میباتوجه به جدول  ،همچنین

خطی دارند و واجد شرایط  هستند و با متغیر مالک رابطةدار بری آموزش و تمرین و آمرانه، معناره

درمورد ( بتا) معیاری(. نتایج مربوط به ضریب ≥05/0P) بینی اضطراب بدنی بازیکنان هستندپیش

 وزش و تمرین با اضطراب بدنی رابطةدهد که بین سبک رهبری آمبین نشان میمتغیرهای پیش

 ،مستقیم وجود دارد. همچنین هبری آمرانه با اضطراب بدنی رابطةو بین سبک ربرقرار است معکوس 

ترتیب سبک آموزش بهکنندۀ اضطراب بدنی بینیترین عوامل پیشدهد که مهماین ضریب نشان می

 ( هستند.164/0) ( و آمرانه-232/0) و تمرین
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ضرایب رگرسیون چندگانه به روش استاندارد بین ابعاد سبک های رهبری مربیان و اضطراب  -11جدول 

 بدنی بازیکنان

 داریسطح معنا میزان تی ضریب بتا میزان بی کنندهمتغیرهای بینی متغیر مالک

اضطراب 

 بدنی

 002/0 -193/3 -232/0 -874/0 تمرینآموزش و 

 798/0 -656/0 -031/0 -115/0 دموکراسی

 001/0 638/2 164/0 543/0 آمرانه

 386/0 -872/0 -068/0 -259/0 حمایت اجتماعی

 795/0 -265/0 -035/0 -017/0 بازخورد مثبت
 *05/0=α 

 

 گیریبحث و نتیجه

فوتسال بانوان لیگ برتر کشور بیشتر از سبک های نشان داد که مربیان تیم نتایج پژوهش حاضر

از دیدگاه که کند کنند. این یافته بیان میرهبری آموزش و تمرین و بازخورد مثبت استفاده می

 توجه دادن بازخورد مثبت به ورزشکاران و تاکتیکی و تکنیکی هایآموزش بیشتر به مربیانبازیکنان، 

، (1392یوسفی و همکاران )(، شیخ1391وحدانی و همکاران ) هایکنند. این یافته با نتایج پژوهشمی

(، 2012(، اسدی )2011(، خلجی و همکاران )2010کشتان و همکاران )(، 1392الهی و همکاران )

مبنی بر اینکه مربیان سبک رهبری ( 2013زاده منعمی و مقدم )تقی و (2013روحانی و همکاران )

 آلفیرمن و ( و2014های یگانه و همکاران )نیز با پژوهشو برند کار میآموزش و تمرین را بیشتر به

 ،مربیان از سبک رهبری بازخورد مثبت مبنی بر بیشترین استفادۀ( در مربیان ژاپنی، 2013همکاران )

فوتسال بانوان کشور ها و پژوهش حاضر که در سطح اول . با توجه به نتایج این پژوهشدارد یخوانهم

و مربیان تالش است رسد رشد فنی مربیان حاضر در لیگ برتر کشور بهبود یافته می نظرانجام شد، به

این اند. ها و راهبردهای مناسب گذاشتهکارگیری تاکتیکا بر آموزش تمرینات پیشرفته و بهخود ر

مان در افزون لیگ برتر فوتسال بانوان و نتایج خوب تیم ملی کشورمسئله در بهبود و پیشرفت روز

استفاده بیشتر مربیان تیم های فوتسال بانوان از سبک رهبری  اما ات آسیایی مشهود است؛مسابق

مبنی ( 2007و همکاران ) گرت بروکو  (1391کریمی ) با مطالعاتآموزش و تمرین و بازخورد مثبت 

توان خوانی می. از دالیل احتمالی این ناهماز سبک حمایت اجتماعی ناهمسو استبر بیشترین استفاده 

های استفاده از سبک شرایط متفاوت سایر کشورها در نحوۀبه تفاوت در سطح مهارت ورزشکاران و 

در پژوهش خود که روی  (1391کریمی ) اوت در نوع رشتة ورزشی اشاره کرد؛ برای مثال،تفرهبری و 

تار حمایت رف های والیبال استان خوزستان انجام داده بود، به این نتیجه رسید کهبازیکنان زن تیم

، بدیهی است نتایج پژوهش حاضر که در سطح کشور بنابراین اجتماعی رفتار غالب بین مربیان است؛
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با مطالعه تأثیر ابعاد رفتار رهبری مربیان بر انگیزش ، روی بازیکنان با مهارت بیشتر انجام شده استو 

  خوان باشد.همنا انموفقیت و عملکرد تیمی بازیکنان زن تیم های والیبال استان خوزست
که  کنندها کمتر از سبک رهبری آمرانه استفاده مینشان داد مربیان تیم های پژوهشیافته ،همچنین

های مربرط به گیریحدودی به بازیکنان اجازۀ شرکت در تصمیمگویای این مطلب است که مربیان تا

کریمی  این یافته با نتایج مطالعاتدهند. میرا یابی به اهداف های دستتعیین اهداف گروهی و روش

 ی دارد؛ اما با نتایج پژوهشخوان( هم2009دین و همکاران )نظارو(، 1392و نوروزی )فتحی (، 1391)

( و آلفیرمن 2010های فوتبال لیگ برتر، کشتان و همکاران )( در تیم1389نژاد و همکاران )رمضانی

از سبک  مربیان آلمانی مبنی بر کمترین استفادۀ ،و ژاپنی ( در مربیان آلمانی2013و همکاران )

براساس مدل  .خوان استاز سبک حمایت اجتماعی ناهمکمترین استفادۀ مربیان ژاپنی و دموکراسی 

 تی )سطح ورزشی، ضعف یا قدرت حریف وموقعی هایویژگی (، رفتار مربی متأثر از1990چالدوری )

سن،  )ملیت، ورزشکاران هایویژگی و مربیگری( سابقة و )سن، درجه مربی هایویژگی تیم(، شرایط

بودن نتایج پژوهش خواناست. با درنظرگرفتن این توضیحات، ناهم بازیکنان( سطح و سابقه جنس،

 دهدمقایسة رفتار مربیان نشان می درمجموع، توجیه است.شین قابلپی هایحاضر با برخی پژوهش

کنند و به ها و رفتارهای متفاوتی استفاده میبرتر کشور از سبکان حاضر در لیگ بانو مربیان فوتسال

توجه به ماهیت و شرایط این رشته و  و تشویق بازیکنان نیز توجه دارند؛ امارفاهی  مسائل اجتماعی،

این مربیان دو سبک آموزش و تمرین و است باعث شده  ،کنندسطحی که مربیان در آن فعالیت می

 لویت قرار دهند.بازخورد مثبت را در او

بی برای انسجام خو کنندۀبینیهای رهبری مربیان پیشسبککه نشان داد  های پژوهش حاضریافته

ار بود. این بینی در سبک رهبری آمرانه و بازخورد مثبت معنادالبته این پیش گروهی بازیکنان هستند؛

 عبدالهیطالبی و (، 1391وحدانی و همکاران )(، 1389نژاد و همکاران )رمضانی یافته با نتایج مطالعات

( 1392یوسفی و همکاران )ی دارد؛ اما با پژوهش شیخخوانهم (2010) هدو لوگ وینسر( و 1391)

نیز  وهای رهبری بازخورد مثبت و آمرانه با انسجام گروهی دار بین سبکمبنی بر نبود رابطة معنا

بک رهبری آمرانه با انسجام دار بین سنبود رابطة معنامبنی بر ( 2008ویاگی و همکاران )آئ پژوهش

ویاگی و آئخوان های ناهمبررسی در پژوهشبا توجه به اینکه جامعة مورد خوانی ندارد.هم گروهی

خوانی دلیل ناهم ، احتماالًان هستنددانشجوی (1392یوسفی و همکاران )( و شیخ2008همکاران )

گونه . از این یافته اینباشد گ برترلی هایدانشجویان با رقابت هایمربوط به تفاوت در سطح رقابت

جانبه، گیری یکمربیان، اعتقاد به تصمیم توان نتیجه گرفت که رفتارهای خشک و غیرمنعطفمی
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نوعی سطوح انسجام د تیم و انتظارات سخت و فرساینده از بازیکنان بهیافته با افرانبود ارتباط سازمان

از دیدگاه  ،بنابراین برد؛بین میاتحاد موجود بین بازیکنان را از دهد و روحیه ومیگروهی را کاهش 

بیشتری برای انسجام  کنندگیبینیمرانه و بازخورد مثبت قابلیت پیشسبک رهبری آ ،ورزشکاران

این موضوع بیانگر این است که تأکید مربی بر قدرت خویش، باعث کاهش انسجام  گروهی دارند.

افزایش انسجام گروهی تیم  ثبت در زمین مسابقه و تمرین وگروهی و استفادۀ مربیان از بازخورد م

 شود.می

بینی اضطراب شناختی و بدنی های رهبری مربیان توانایی پیشسبککه نشان داد  های پژوهشیافته

 ،رهبری آموزش و تمرین، آمرانه و بازخورد مثبت سبک بینی درالبته این پیش ؛دنکنان را دارزیبا

بین  دار( مبنی بر رابطة منفی و معنا2010مکاران )هورن و ه با نتایج پژوهش معنادار بود. این یافته

سبک دار بین ارتباط مثبت و معنا و مبنی بر سبک رهبری آموزش و تمرین با اضطراب شناختی

( مبنی بر رابطة منفی و 2000ر و همکاران )باک پژوهش ،رهبری آمرانه با اضطراب شناختی و بدنی

دار بین رفتار مبنی بر ارتباط معناو  بین سبک رهبری آموزش و تمرین با اضطراب شناختی دارمعنا

بای و پژوهش  ن،روابط شخصی منفی با اضطراب جسمانی و نگرانی و اختالل در تمرکز ورزشکارا

دار بین رفتارهای واکنشی منفی و اضطراب رقابتی مبنی بر ارتباط مثبت و معنا( 2013همکاران )

رابطه بین سبک رهبری ( مبنی بر نبود 2013ی دارد؛ اما با نتایج مطالعة روحانی و همکاران )خوانهم

( مبنی بر نبود 2013دم )مقزاده منعمی و پژوهش تقیآموزش و تمرین با اضطراب شناختی و بدنی، 

( مبنی 2000پژوهش پرایس و ویس )دار بین سبک رهبری آمرانه با اضطراب شناختی و ارتباط معنا

. احتمااًل دلیل خوانی نداردانه و اضطراب شناختی همدار بین سبک رهبری آمربر ارتباط منفی معنا

 آموزانربودن سابقة ورزشی دانشربوط به کمت( م2000خوانی در پژوهش پرایس و ویس )این ناهم

ابقات رسمی در سطوح ورزش مرتب و منظم و انجام مس ،دیگربیاننسبت به بازیکنان لیگ برتر است. به

 ای درمقابل رفتارهای آمرانةورزشکاران حرفهشود بیشتر بازیکنان لیگ برتر موجب می مختلف و تجربة

زا ها تنشربی برای آننتیجه ممکن است این رفتار مد و درمربیان از خود واکنش نامناسب نشان دهن

-سبک رهبری آموزش و تمرین مربیان یکی از عامل ،از دیدگاه ورزشکاراندهد نتایج نشان می باشد.

ورزشکاران  ،دیگربیانشناختی و بدنی ورزشکاران شود. بهتواند باعث کاهش اضطراب هایی است که می

بر آموزش تمرینات تکنیکی و تاکتیکی تمرکز دارد، عملکرد تیمی  هاآن که وقتی مربیبر این باورند 

 ای برای انسجام تیمتواند نشانهاین هماهنگی می شود.و انفرادی و هماهنگی اعضای تیم بیشتر می

شود. ها میباشد که منجر به اثربخشی و بهبود عملکرد بازیکنان و کاهش اضطراب شناختی و بدنی آن

ها و تعیین اهدف تیم دخالت گیرینان را در روند تصمیممربی هرگز بازیک ،سبک آمرانهدر  ،همچنین

های اجتماعی که از عامل دهند؛ بنابراین،گوش می خوددهد و بازیکنان فقط به دستورات مربی نمی
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و طالبیان  جانانی ،)روحانی شوندمتغیرهای بسیار مهم در اضطراب شناختی هستند، نادیده گرفته می

د اضطراب ورزشکاران نتوانها میگیریورزشکاران در تصمیم نکردنکتو مشار(. فشار مربیان 2013 نیا

که مربی تیم از بهترین و احتماالً زمانی دنعملکرد ورزشکاران را تضعیف کن ،نتیجهند و دررا افزایش ده

شود و اضطراب میها افکار مثبت در ذهن آن گیریمنجر به شکلکند، عملکرد بازیکنان قدردانی می

 یابد.شناختی بازیکنان کاهش می

 ایجاد انسجام گروهی بازیکنان هستند.های رهبری مربیان در ها حاکی از نقش مؤثر سبکپژوهش

ی دارارتباط معنارقابتی بازیکنان  های رهبری مربیان و اشکال اضطراببین سبکمطالعات  ،همچنین

های رهبری مربیان بین انواع سبکرا داری گونه ارتباط معناها نیز هیچاند. برخی پژوهشگزارش داده را

 عمدتاً حاصل مطالعاتی پیشین هایپژوهش نتایج اند.با انسجام گروهی و اضطراب رقابتی گزارش نکرده

زمان همین پژوهش بررسی عالقه در اموضوع مورد اند.ای به فوتسال بانوان نداشتهاست که توجه ویژه

طور اختصاصی، در دختران فوتسالیست بود. نتایج پژوهش در ورزش بانوان و به اشارهمورد متغیرسه 

بینی انسجام توانایی پیشهای رهبری مربیان خوانی داشت. سبکها همسایر پژوهشحاضر با نتایج 

های رهبری تنها سبک ،مربیگری بین پنج سبکاب رقابتی بازیکنان را داشتند و ازگروهی و اضطر

رهبری  سبک ،و همچنین ندداشتبینی انسجام گروهی بازیکنان را قابلیت پیش بازخورد مثبت و آمرانه

بازیکنان تعیین  بینی اضطراب شناختی و جسمانیترین عامل برای پیشعنوان قویهبآموزش و تمرین 

 شد. 

، سطوح انسجام گروهی و ی مختلف مربیگریهامربیان از سبک استفادۀ رسدنظر می، بهکلیطوربه

شود با استفاده از در پایان، به مربیان پیشنهاد می .دهدثیر قرار میتأتحترا  اضطراب رقابتی بازیکنان

 به اثربخشی و بهبود عملکرد بازیکنان کمک کنند. های مختلفسبک رهبری مناسب در موقعیت

استفاده و  انتظارات سخت و فرسایندهیافته با اعضای تیم، نداشتن ارتباط سازمانن باید با برقراری مربیا

روحیه و اتحاد موجود بین بازیکنان را افزایش  ،از بازخورد مثبت در زمین مسابقه و تمرین

ر افزایش نقاط قوت تاکتیکی مناسب سعی دهای تکنیکی و ها و برنامهطرح براین، با ارائةعالوهدهند.

 شناسانرواناز  شودتوصیه می به مدیران ورزش ،همچنین باشند. ضعف بازیکنان داشته ش نقاطو کاه

 .استفاده کنند طول رقابت و کسب نتایج عالین برای کنترل اضطراب قبل و دراهای بانوورزشی در تیم
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Abstract 

No athlete can be successful when he/she has not a cognizant and competent 

coach. The Purpose of this study was to investigate the relationship between 

coaches' leadership styles and team cohesion and competitive anxiety in Iranian 

women's futsal Premier League. Research method was descriptive- correlation 

and carried out based on a field study approach. The statistical population was 

consisting of the all players of eleven teams who contributed in the 9th annual 

women`s Futsal league championship in the year 92-93(N=123). The whole 

population members contributed as a statistical sample in the current research. 

The results of multiple regression analysis indicated that only the leadership style 

of positive feedback and autocrat are capable of anticipating Group cohesion 

within the five-leadership style. The results of this test have determined the 

leadership method of education and training as the most powerful reason for 

anticipating the cognitive and physical anxiety. Based on the underlying results of 

the current research, it is suggested that the women`s Futsal coaches of the country 

should choose the appropriate leadership styles with respect to the players` 

personal characteristics as well as team conditions in order to properly control the 

Group cohesion and competitive anxiety. Further, it is recommended that the 

coaches pay attention not only to the players` physical preparation, but also to the 

physiological aspect and the players` competitive anxiety because pre-

competition anxiety can affect the players` technical and physical preparation 

leading to disorders in the athlete's performance. 
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